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Abstrakt 

 

Název:   

Efektivita střelby přenesená z tréninkového procesu do utkání   

Cíle:  

Hlavním cílem této diplomové práce je shromáždit informace o střelbě v ledním hokeji, 

vytvořit souhrn cvičení, dvě tréninkové jednotky na střelbu a poté vyhodnotit 

shromážděné statistiky střelby z celé sezóny jednoho mládežnického týmu. Bude 

se jednat o porovnání produktivity a efektivity střelby s cílem zjistit jak byla vymyšlená 

cvičení prospěšná ke zlepšení střelby v průběhu celé sezóny.  

Metody: 

V práci jsem využil experimentální metodu, kdy jsem začlenil vymyšlená cvičení 

do tréninkového procesu a následně využil statistiky, které byly sbírány v průběhu celé 

sezóny k výslednému ověření, zda nárůst produktivity a efektivity střelby byl pozitivní.   

Výsledky:  

U sledovaného souboru došlo k rozdělení vybraných statistik do tří časových období. 

Následné porovnání vedlo ke zjištění zvýšení produktivity i efektivity v průběhu jedné 

sezóny.  

Klíčová slova:  

střelba, hokejová hůl, lední hokej, přihrávka, utkání, kotouč 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title: 

Efficiency of shooting transferred from the training process to a match 

Objectives: 

The diploma thesis is focusing on gathering information about shooting in ice hockey, 

creating excercises, two training units for shooting and then evaluating collected 

statistics on shooting from the whole season of one youth team. Attention will be given 

to a comparison of the productivity and efficiency of the shooting in order to find out 

how useful the invented exercises had been to improve shooting throughout the season. 

Methods: 

The diploma thesis uses experimental methods in order to incorporate fictional exercises 

to the training process. Consequently statistics that were collected throughout the season 

were used to check whether the increase in productivity and shooting efficiency was 

positive. 

Results: 

The considered set was separand by the selected statistics into three time periods. 

The subsequent comparison led to an increase in productivity and efficiency during 

the whole season. 

Key words: 

shooting, hockey stick, ice hockey, pass, match, puck  
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Úvod 

Téma mé diplomové práce jsem si vybral z důvodu, že jde o odvětví, kterému se věnuji 

od šesti let. Jedná se o téma z oboru ledního hokeje, kterému se stále věnuji jako aktivní 

hráč a před pěti lety jsem ke hraní díky fakultě přidal také trénování mládeže. Od mala 

jsem hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a v současné době zde také trénuji děti 

již pátým rokem. Jak jsem již zmiňoval, k trénování dětí jsem se dostal díky studiu 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu, poté co jsem se zaměřil na sportovní specializaci 

lední hokej, která je spjata s trenérskou funkcí. Po dostudování fakulty mám v plánu 

stále trénovat a dále se vzdělávat v oboru ledního hokeje. Jelikož jsem vyrůstal 

v hokejovém prostředí jako hráč a nyní mám možnost v něm působit jako trenér, 

tak si myslím, že mám dostatečný přehled v problematice, která se týká daného sportu. 

Proto se snažím přispívat k hokejovému růstu hráčů v mládežnických kategoriích 

a v této práci se budu konkrétně věnovat problému se střelbou. Sestavím cvičení, 

která by měla přispět k rozvoji této herní činnosti jednotlivce a poté budu zkoumat 

pomocí statistik z celé sezóny, zda jsou prospěšná a účinná při přenesení do utkání.  

Hokej je kolektivní sport, který bych zařadil mezi jeden z nejpopulárnějších 

a nejzajímavějších v celém světě a zejména v České republice, kde stále přibývá více 

dětí, kteří s tímto sportem začínají. Známosti tohoto sportu v Česku napomohlo spoustu 

úspěchů na světové úrovni, jak v reprezentaci, nebo v individuálních výkonech českých 

hráčů v prestižních hokejových ligách po celém světě. Hokej řadíme mezi brankové 

sportovní hry, které jsou vymezeny určitými pravidly. Hokej není vůbec jednoduchá hra 

díky těmto pravidlům, které se musí respektovat a navíc je velmi náročná, protože hráči 

se pohybují ve vysokých rychlostech na bruslích, které mají malou oporovou plochou. 

Dále hráči musí pohyb na bruslích skloubit s dalšími nelehkými úkony, 

jako je prostorová orientace, práce s hokejovou holí a kotoučem, spoluprací 

se spoluhráči a navíc se potýkat s odporem soupeře. Dále je nutná dostatečná kondiční 

připravenost, znalost taktiky a v neposlední řadě psychická odolnost. Hráči musí zvládat 

spousty tréninkových jednotek, jak na ledě, tak i mimo led.  

V mé práci se nejprve zaměřím na teoretickou část a poté navážu ze zjištěných 

poznatků na část praktickou, v níž zjistím její účelnost pro další použití. V teoretické 

části se hlavně zaměřím na střelbu v ledním hokeji, jak její obecnou charakteristiku, tak 

i typy střelby, metodiku nácviku, biomechaniku střelby a typy hokejových holí. 
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V praktické části budu vycházet z teoretických poznatků a vypracuji souhrn cvičení 

zaměřených na střelbu, které graficky znázorním a popíšu. Tato cvičení zařadím 

do tréninkových jednotek, které budou vytvořena skupinovou formou. Při vytváření 

těchto cvičení budu vycházet z vlastních zkušeností a budu přihlížet na co možná 

největší přínos těchto cvičení při přenesení do herních situací. V závěru praktické části 

vyhodnotím statistiky shromážděné z jedné sezóny a u jednoho mužstva. Zaměřím 

se na produktivitu, efektivitu střelby a díky těmto výsledkům zjistím, zda měli daná 

cvičení a tréninkové jednotky pozitivní či negativní přínos.  
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Teoretická část 

1 Střelba v ledním hokeji 

Střelba patří mezi herní činnosti jednotlivce, a to konkrétně mezi útočné, 

při které se hráč snaží dopravit kotouč do soupeřovy branky a vstřelit gól. Při střelbě jde 

o souhru bruslení, uvolňování s kotoučem i bez něj, s přidáním určité techniky, 

která je potřebná pro střelbu se správným odhadem, postřehem, přesností a rychlostí 

(Kostka, 1986). 

Střelbu řadíme k motorickým úkonům, které lze stále zdokonalovat s následným 

dosažením nejvyšší činnosti, která rozhoduje utkání (Bukač, 2005). Střelba také patří 

k technicky nejnáročnějším činnostem v ledním hokeji, a to proto, že je zapotřebí spojit 

dohromady mnoho různých pohybových složek a návyků v jeden celek. U střelby 

v utkání jde hlavně o souhru bruslení, vedení kotouče s vybranou technikou střelby 

se správným odhadem herní situace. Dále je důležitým faktorem postřeh, přesnost 

a v neposlední řadě individuální fyzická připravenost jednotlivého hráče (Pavliš, 2002).  

Střelba v ledním hokeji má jediný význam, a to vystřelení kotouče z hole 

s následným překonáním brankáře soupeře. V utkání je střelba poslední fází v dosažení 

cíle – vstřelení branky, tím pádem je zakončením většiny útočných akcí. Efektivita 

střelby nám určuje počet vstřelených branek a zároveň konečný výsledek samotného 

utkání. Z tohoto důvodu je střelba nezastupitelná v současném hokeji a proto je důležité 

věnovat mnoho času přípravě ke střelbě, kterou se stávají fyzické předpoklady 

(síla, vytrvalost, obratnost), dále technické stránce, kdy je důležité střelbu provádět 

technicky správně (Perič, 2002). 

1.1   Faktory ovlivňující střelbu 

Jak jsem již výše zmiňoval, do těchto faktorů patří kondiční připravenost hráče, 

technika provedení, využití správného času ke střelbě, přesnost střelby a psychická 

odolnost.  

1.1.1 Kondiční připravenost 

Efektivita střelby je do značné míry ovlivněna rychlostně silovými schopnostmi 

hráče a zároveň je zde dosažený rozvoj maximální síly a její daná úroveň. Pevná 
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základna síly a dostatečná svalová hmota podporují fyzické schopnosti a technické 

dovednosti hráče. Zároveň jsou předpokladem pro sílu, rychlost a vytrvalost. Síla 

je velkým pomocníkem při provádění střelby (Twist, 1997). 

Z pohledu somatotypu může střelbu také ovlivnit, když je hráč vysoký 

a má větší hmotnostní parametry, a tím pádem větší ránu a nápřah, což souvisí 

i s větším rozpětím paží, ale i s udržením výhodného střeleckého postavení. Dovalil 

(2012, str. 19) tvrdí, že: „somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře 

geneticky podmíněné činitele hrají v řadě sportů významnou roli. Týkají se podpůrného 

systému, tj. kostry, svalstva, vazů a šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické 

podmínky konkrétních sportovních činností“.  

Dalším faktorem v kondiční připravenosti je vytrvalost, 

která je charakterizována jako soubor pohybových schopností, pomocí kterých máme 

možnost provádět činnost určitou intenzitou co nejdéle a odolávat únavě (Perič, 2010). 

Vytrvalost napomáhá oddalovat nástup únavy, která působí negativně na techniku 

střelby a rychlost provedení nebo přesnost. V únavě se také hráč hůře rozhoduje, 

což může působit špatně na vhodnou střeleckou situaci při taktickém myšlení 

(Pavliš, 1998). 

Síla je také důležitá při střelbě, protože při střelbě je zapojené celé tělo, 

které musí být poháněno určitou silou. Silní a zároveň zruční hráči jsou schopni zaútočit 

na branku s větší silovou výbušností (Twist, 2007). 

1.1.2 Technika provedení 

Střelba je technicky náročný pohyb více segmentů těla a dokonalé zvládnutí 

techniky nám udává dobrý časoprostorový silový impuls a současně i přesnost střelby. 

Všechny střelecké situace v utkání vychází z vlastní herní situace, to znamená vztah 

hráče, který střílí k poloze kotouče v daný moment, kterou zaujímá vůči brance 

a brankářovi, z vlastního postavení na hřišti, ale i spoluhráčova nebo soupeřova. 

Zvládnutí nejvyšší možné úrovně techniky a její stabilita nám umožňuje tvrdou 

a přesnou střelbu v koordinačně náročných herních situacích, kterými jsou například, 

střelba z otočky, z dorážky, pod tlakem soupeře a v co možná nejvyšší rychlosti, v pádu, 

nebo na neupravené ledové ploše, atd. (Pavliš, 1998). 
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1.1.3 Využití správného času 

Při střelbě je důležitý odhad a načasování vhodného momentu, kdy vystřelit 

kotouč na branku, tj. hráčovo vyhodnocení nejvhodnějšího okamžiku pro vystřelení. 

Pro tento moment je velmi důležité rozhodování hráče. Cílem rozhodování je prosazení 

se proti soupeři a v případě střelby i vstřelit branku. Rozhodování je dílem emocí 

a pocitů svobodné vůle a zároveň je podmíněné určitou kvalitou mentálních zkušeností, 

neboli volním rozhodováním (Bukač, 2014).  

Při nerozhodnosti u střelby je možné, že hráč promarní a znehodnotí útočnou 

akci. Naopak, když dochází k časté střelbě z nevýhodných pozic, tak situací 

znehodnocuje nejenom útok, ale také opakovaně nevytváří střelecké situace v útočném 

pásmu, ale nabízí soupeři dobré podmínky pro protiútok (Bukač, 1990). 

Hráč, který je schopný vystřelit v ten správný čas, je většinou úspěšný a dosáhne 

branky. Mezi takové schopnosti lze zařadit, vystřelení při zakrytém výhledu brankáře, 

vystřelení přes bránícího hráče nebo střelba tzv. „z voleje“. Velice často je využívána 

střela, kdy to nečeká soupeř ani brankář, a to například zpoza brankové čáry, 

nebo z minimálního střeleckého úhlu (Perič, 2002). 

1.1.4 Přesnost střelby 

Přesnost střelby je činnost, kterou je možné stále zdokonalovat tréninkem 

a vypilovat k maximální úrovni. Je velmi důležitá, protože je těžké vystřelit přesně 

na branku v herní situaci, kdy je hráč atakován nebo pod tlakem soupeře. Ten hráč, 

který tuto schopnost ovládá je špičkovým hráčem a má do jisté míry výhodu, protože 

tzv. umí vstřelit branku. Pro překonání brankáře mnohdy stačí pomalá, ale přesně 

umístěná střela, než tvrdá a neumístěná střela (Perič, 2002). 

1.1.5 Psychická odolnost 

Psychická odolnost se projevuje při hře, kdy jsou v utkání vypjaté herní situace, 

kdy je hráč pod větším tlakem než normálně. K těmto situacím dochází při trestném 

střílení, kdy je hráč do jisté míry zodpovědný za výsledek utkání (Pavliš, 1998). 

Střelba a skórování je spojeno s časováním. Není to o tom, být příliš rychlý 

nebo být příliš pomalý, ale o tom, být ve správný čas na správném místě a zároveň být 

pod kontrolou. Je zapotřebí být neustále zaměřený jen na hru na ledě a být svou myslí 

součástí aktuálního dění ve hře (Miller, 2003). 
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V psychické přípravě je cílem dovést hráče a družstvo v utkání k co nejvyšší 

možné výkonnosti, která je přenesená z tréninkové úrovně. Hráč musí být během utkání 

připraven na reakce protivníka a na celé prostředí, které může hráče do jisté míry 

vyrušit ze situace při střelbě (Kostka, 1981). 

1.2   Fáze střelby 

Při provedení střelby rozeznáváme čtyři základní fáze pohybu hráče: 

a) Nápřah – využívá se převážně u střelby golfovým úderem, a znamená 

maximální vykývnutí hole proti následnému směru pohybu kotouče. 

b) Švih – znamená okamžik těsně, než se čepel dotkne kotouče. Švih vychází 

ze zápěstí a určuje rychlost vystřeleného kotouče z hole. 

c) Interakce – je působení čepele na kotouč do té doby než ji opustí. 

d) Protažení – okamžik, kdy je kotouč vystřelen z čepele a čepel se dostává 

do nejkrajnější polohy ve směru pohybu (Pavliš, 1998). 

Obrázek 1 - Fáze střelby 

 

Zdroj: Pavliš, 1998  
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1.1.6 Mikrofáze střelby 

 Nápřah – vykývnutí hole proti pozdějšímu směru pohybu kotouče a váha 

těla by měla být na zadní noze (Pavliš, 1998).  

Obrázek 2 - Nápřah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: deansomerset.com, 2018 

 

 Švih – je pohyb hole směrem dopředu, který vychází z bodu 

maximálního nápřahu do momentu, kdy se čepel dotkne kotouče. V okamžiku 

švihu dochází k přenesení váhy těla na přední nohu a tělo začíná rotovat v trupu 

(Pavliš, 1998). 

Obrázek 3 - Švih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: washingtonpost.com, 2018 
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 Interakce – zde dochází k přímému kontaktu s kotoučem a váha 

je již na přední nože, trup je v rotaci a zadní noha zakopává směrem šikmo 

dozadu. V tomto okamžiku se většinou hokejová hůl prohýbá a dochází k tzv. 

„luku“ (Pavliš, 1998). 

Obrázek 4 - Interakce 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: starsandsticks.com, 2018 

 Protažení – je nejkrajnější poloha čepele a kotouč již opouští hůl 

ve směru dráhy letu. Hůl směřuje za směrem kotoučem a dokončuje pohyb 

vpřed (Pavliš, 1998). 

Obrázek 5 - Protažení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stack.com, 2018 
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1.2   Biomechanika střelby  

Při střelbě dochází k několika fyzikálním jevům, které vychází z Newtonových 

zákonů, a to konkrétně z druhého a třetího (is.muni.cz, 2018): 

 2. Newtonův zákon – Zákon síly, který nám říká, že změna velikosti či směru 

rychlosti pohybujícího se tělesa je způsobena vnější silou. Objevuje se u švihové 

fáze střelby a u interakce (1kspa.cz, 2018).  

 3 Newtonův zákon – Zákon akce a reakce, při čemž dvě tělesa na sebe 

navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto síly spolu 

současně vznikají, ale i zanikají. Je významná u fáze interakce a při působení 

svalové síly na hokejovou hůl (1kspa.cz, 2018). 

Mezi další zákony působící při střelbě zahrnujeme zákon zachování hybnosti, 

kdy je celková hybnost izolované soustavy těles v neměnném stavu při přenosu 

energie z hole na puk (is.muni.cz, 2018). 

Další fyzikální jevy: 

 Přeměna potenciální energie na kinetickou 

 Tíhová síla – působí-li na těleso stálá síla, pak se těleso pohybuje se stálým 

zrychlením. Pohyb se rovnoměrně zrychluje. Dochází k ní u interakce 

(edu.techmania.cz, 2018). 

 Třecí síla – tento jev vzniká při pohybu a působí v opačném směru 

než je síla pohybová. V případě, že je třecí síla menší než síla pohybu, 

je umožněn pohyb tělesa. Třecí síla se vyskytuje při kontaktu čepele s ledem 

a kotoučem (ucitel.net, 2018). 

1.3   Způsoby střelby 

V ledním hokeji je mnoho možných způsobů střelby. Já vyberu základní způsoby, 

které jsou metodicky doložené. V utkání je spousta situací, kdy se pokaždé musí volit 

jiný způsob střelby, proto nelze říct, který ze základních způsobů je nejlepší. 

Každá situace je ovlivněna časem a tlakem soupeře, proto ten hráč, který dovede, 

co nejlépe vybrat způsob, kterým zakončí útočnou fázi, je v současné době řazen 

mezi špičkové hráče. Střelbu můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, pod které dále 

spadají další dílčí způsoby. Třetím způsobem jsou další možné způsoby, které vycházejí 

se specifických situací v utkání. 
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1.3.1 Střelba po ruce 

Střelba po ruce je způsob střelby, který se malí hokejisté učí jako první. 

Je také nazýván jako forhendová střela, kdy je kotouče před vystřelením na forhendové 

straně čepele, tedy v té zahnuté části. Při střelbě po ruce by se měl kotouč nacházet 

v prostřední až zadní části (patce) čepele, nikoliv na špičce (Pavliš, 1998). 

a) Střelba švihem – je základním způsobem střelby a patří mezi první, 

které se malí hokejisté učí.  

 Krátkým švihem – jeden z nejčastěji využívaných způsobů napříč všemi 

věkovými kategoriemi, proto s ním také začínáme jako s prvním 

při nácviku střelby. Jedná se o poměrně rychlý způsob za končení, 

který umožní hráči přesně vystřelit i v časovém a prostorovém tlaku.  

Technikou je střelba krátkým švihem velmi podobná k technice 

přihrávání švihem, kdy je hůl uchopena přibližně ve stejném místě 

jako při vedení kotouče, tedy v šíři ramen. V ojedinělých případech 

je možno spodní ruku posunout níže, v tom případě je hráč schopen 

vystřelit s použitím větší síly. Rychlost vystřeleného kotouče je závislá 

na koordinaci celého těla a prací paží a zápěstí (Pavliš, 1998). 

Jako u většiny způsobů střely by měl být kotouč u patky čepele, 

která je mírně přiklopena na kotouči, přesněji v prostoru šikmo od těla 

na úrovni zadní nohy. Při finální fázi je vyvíjen tlak na kotouč a hráč 

přenáší hmotnost pohybem celého těla, vycházejícím z dolních končetin 

přes kyčelní kloub až po horní končetiny. Hmotnost těla by měla být 

přenesena z jedné nohy na druhou, v případě hráče, který drží hůl 

na levou stranu, přenáší váhu z levé na pravou nohu. U praváků 

je to přesně naopak. Stejná noha s držením hole vyrovnává pohyb paží 

a hole tím způsobem, že zakopává šikmo dozadu a stranou. Pohyb holí 

je vykonán tak, že spodní ruka svírá hůl ve středu rukojeti a rychlým 

švihem zápěstí odklání čepek od kotouče. Tato ruka je směrodatná 

a udává směr a přesnost střelby. Důležitými body je správný pohyb 

v pořadí trup, paže, zápěstí, hůl a čepel (Pavliš, 1998). 

 Dlouhým švihem – U střelba po ruce dlouhým švihem je zapotřebí určité 

síly a nácvik zařazujeme až po dokonalém technickém zvládnutí střelby 

krátkým švihem a zároveň u vyšších kategorií, kde jsou již silové 
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předpoklady. Rozdílem oproti střelbě krátkým švihem je kotouč umístěn 

více za tělem a za zadní nohou. Hůl je uchopena opět v šíři ramen 

nebo i více do šíře a čepel hole je přiklopena ke kotouči po delší dobu 

působení než u předešlého způsobu střelby. Pohyb kotouče po čepeli 

je opět od patky po špičku a je důležité, aby čepel i po vystřelení 

pokračovala ve směru střely. Správné technické provedení vychází 

ze silného sevření hole spodní rukou a přenesením síly z trupu přes paže 

a zápěstí. Dotažení pohybu je opět v pořadí trup, paže, zápěstí, hůl 

a čepel (Pavliš, 1998). 

b) Střelba přiklepnutým švihem – U střelby přiklepnutým švihem vedeme 

kotouč o patky čepele a po zahájení pohybu kotouče dochází k oddálení hole 

od kotouče, pomocí vytočení zápěstí dozadu a následnému vystřelení 

kotouče, kdy opět dochází ke kontaktu čepele s kotoučem. Díky 

zrychlenému pohybu je možné vystřelit kotouč tvrdší ranou. Po udeření 

kotouče přibližně středem čepele je ukončen také rotační pohyb (přenos váhy 

z jedné nohy na druhou a vyrovnávací zakopnutí nohy šikmo vzad). 

V okamžiku střely je hůl silně sevřena spodní rukou ve střední části hole. 

Výška vystřeleného kotouče závisí na úhlu přiklopení a odklopení kotouče 

čepelí (Perič, 2002).  

c) Střelba krátkým přiklepnutím – Je velmi podobná střelbě přiklepnutým 

švihem, s tím rozdílem, že je rychlejší, protože nedochází k tak velkému 

oddálení čepele od kotouče. Kotouče je udeřen krátkým oddálením čepele 

a rychlým pohybem zápěstí, a proto je tento způsob převážně využíván 

v prostoru před brankou na krátkou vzdálenost. Díky rychlosti a momentu 

překvapení nedochází k dlouhé přípravě a kotouč je vystřelen co nejrychleji, 

proto nedosahuje vysoké rychlosti. Kotouč bývá většinou udeřen 

mezi středem a špičkou čepele (Perič, 2002). 

d) Střelba golfovým úderem – hráč v ledním hokeji je schopný udeřit kotouč 

rychlostí až 45 m/s a to při použití nejznámější techniky, která je nazývána 

golfový úder (Cross, 2018). 

Nevýhodou této střely je nižší přesnost a delší příprava ke střele, 

které se nazývá nápřah. Proto je tento způsob nejvíce využíván u obránců, 

kdy střílejí na delší vzdálenost od modré čáry a přes bránící hráče, 

když brankář nemá dobrý výhled na střelu. Často se také využívá při střelbě 
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z první, kdy je pro hráče obtížné mířit, ale snaží se udeřit kotouč co největší 

silou, protože dochází k přesouvání brankáře v brankovišti.  

U golfového úderu je hůl držena v širším úchopu a spodní ruka je níže 

na holi než u střelby švihem. Opět je důležité silné sevření hole 

a při vystřelení je kotouč na úrovni osy těla buď v bočné, nebo čelné rovině. 

Fáze nápřahu znamená, že čepel hole je oddálena vzad a vzhůru od kotouče, 

někdy až nad úroveň ramen. Poté dochází ke zpětnému pohybu švihem 

ke kotouči a čepel ho udeří velkou silou ideálně mezi patkou a středem 

čepele. Opět dochází k dotažení pohybu ve směru střely a zášvihu souhlasné 

nohy šikmo vzad kvůli vyrovnání pohybu paží a trupu. Čepel by měla být 

co nejvíce přiklopená ke kotouči, čímž lze ovlivnit výšku vystřeleného 

kotouče (Pavliš, 1998). 

1.3.2 Střelba přes ruku 

Střelba přes ruku je svým způsobem velmi podobná střelbě po ruce, ale rozdíl 

je v tom, že kotouč je vystřelen z opačné strany čepele, tedy z bekhendové strany. Opět 

by se měl kotouč před střelou nacházet na středu čepele až patce čepele. Tento způsob 

je těžší, protože v dnešním hokeji si hráči nechávají čepele a jejich záhyby upravit podle 

sebe a trendem jsou hodně zahnuté čepele. Proto je větší pravděpodobnost, že kotouč 

při střele sjede s čepele (Pavliš, 1998). 

a) Střelba švihem – Střelba přes ruku je řazena mezi náročnější střelby, 

ale přes to je nutné děti seznamovat s tímto způsobem střelby ihned 

od začátku, aby si osvojily správnou techniku. Při začátcích začínáme 

v bočném postavení a následně přenášíme střelbu do jízdy, nejlépe 

při vybruslení z oblouků.  

Při provedení se kotouč nachází stranou u těla za vzdálenější nohou 

mezi patkou a středem čepele na tzv. bekhendové straně. Střelba z bekhendu 

vychází z pohybu dolních končetin stejně jako u střelby po ruce, 

a to že je důležitý pohyb zápěstí spodní ruky, která udává střele razanci 

a přesnost. Po vystřelení je horní paže před tělem a pohybuje se dále vpřed 

za směrem střely. Pohybu hole také přispívá rotace ramen a trupu s přenesení 

váhy těla a váhy na dolních končetinách, při čemž dochází k pohybu dolní 

končetiny – k zášvihu pravou nohou u leváků a opačnou u praváků 

(Pavliš, 1998). 
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b) Střelba přiklepnutím – Střelba přiklepnutím je obdobná střelbě švihem 

s tím rozdílem, že kotouč se nachází na úrovni přední nohy a chybí nápřah. 

Před vystřelením kotouče dochází k lehkému oddálení čepele od kotouče 

a následnému návratu a přiklepnutí, které vychází ze zápěstí (Perič, 2002).  

1.3.3 Jiné způsoby střelby 

Mezi další způsoby bych zařadit střelbu, která vyplývá ze složitějších a běžných 

herních situací. Ve své podstatě to jsou modifikované verze základních střeleckých 

způsobů (Perič, 2002).  

a) Tečování – Patří mezi specifické způsoby zakončení a je to jedna 

z individuálních dovedností hráče, proto ne každý v ní vyniká. Z velké části 

je tečování o dohadu a tzv. „timingu“, neboli časování. Nejčastěji se jedná 

o situace v prostoru před brankou, kdy se hráč snaží změnit směr letu 

vystřeleného kotouče jiným hráčem, tak že ho zasáhne svou holí. Činnost 

tečování je možné provádět v prostoru před brankou, vedle branky 

nebo najetím do těchto prostorů v okamžiku vystřelení kotouče spoluhráčem. 

Je zde omezená výška tečování s hranicí horní brankové konstrukce. 

V případě, že je kotouč tečován holí nad úrovní břevna, branka nemůže být 

uznána. Tečování bych dále rozdělil na tečování kotouče letícího po ledě 

a kotouče letícího vzduchem. Dále je možné postavením útočícího hráče 

před nebo vedle branky, kdy jeho hůl položená na ledě určuje směr střely 

střílejícímu hráči. Náročnější variantou tečování je, že střílející hráč střílí 

do prostoru, kam jeho spoluhráč najíždí. K této činnosti je zapotřebí 

předvídání a čtení hry útočícím hráčem (Pavliš, 2000). 

b) Dorážení – Opět se jedná o specifický typ střelby, který se ve své podstatě 

skládá z rychlé střely bez přípravy nebo po krátké přípravě. Je zapotřebí 

rychlé reakce, rozhodnosti, schopnost stále sledovat kotouč, brankáře, 

ale i osobní statečnost a nasazení (Pavliš, 2000). K dorážení dochází, 

když spoluhráč vystřelí na branku a brankář vyrazí kotouč, který se snaží 

co nejrychleji dorazit jiný hráč, nebo dokonce ten samý, co střílel jako první. 

V moderním hokeji v utkání tímto způsobem padá poměrně hodně branek. 

c) Střelba z otočky, ze vzduchu, v pádu, jednou rukou atd. – dovednosti, 

které jsou uplatněny ve ztížených podmínkách během utkání, kdy je hráč 

vystaven nekomfortní situaci a je nucen při své střelbě improvizovat. 
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Tyto druhy střel, jako z otočky jsou poměrně časté, kdy hráč provede 

tzv. „spin o rama“ a ihned dokáže po otočce vystřelit. Naopak střelba 

ze vzduchu, v pádu nebo jednou rukou jsou velmi ojedinělé, ale lze je vidět 

i na té nejvyšší úrovni. 
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2 Metodika nácviku střelby 

S nácvikem střelby začínáme u nejmladších kategorií ihned po osvojení bruslení 

a základním zvládnutí techniky přihrávání, která je svým provedením přípravou 

pro techniku při střelbě. Nejprve se věnujeme pouze technice a ukázkám základní 

střelby krátkým švihem. Po demonstraci zařadíme samotné pokusy z místa s mnoha 

opakováními a následným opravování trenérem (Pavliš, 1998).  

Střelba je řazena do závěrečné části snažení útočícího hráče s využitím úsilí. 

Proto je vždy velmi důležité, i v tréninku střílet s nejvyšším úsilím a razancí, 

co je možné. Dalším důležitým bodem je vůle po vstřelení branky (Gut, 1976). 

2.1   Postup při nácviku 

Metodicky máme určený základní postup, kterým by se mělo řídit při nácviku 

techniky a celkově střelby. Je nutno podotknout, že tento způsob je jen orientační 

a v každém případě je možné jeho pořadí a metodiku modifikovat a určité potřeby 

samotných hráčů.  

Základní kroky nácviku: 

 demonstrace, instrukce a popis daného způsobu techniky střelby, 

 nácvik z místa s následnou střelbou na cíl, 

 nácvik z místa na branku, 

 nácvik střelby z jízdy, 

 jízda na branku se střelbou, 

 přijmutí přihrávky, jízda směrem k brance a střelba, 

 přijmutí přihrávky a přímá střelba na branku s minimálním vedením 

kotouče, 

 dorážení kotouče, 

 opakovaná střelba + střelba bez přípravy, 

 střelba pod tlakem (Pavliš, 1998). 

2.2   Základní pravidla techniky střelby 

Abychom střelbu prováděli co nejlépe po technické stránce, musíme se zaměřit 

na několik pravidel, které vedou k osvojení a provedení střelby technicky správně. 
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Důležité body při střelbě: 

 stále vidění (periferní) kotouče a zároveň cíle, 

 pevné držení hole, a to hlavně spodní rukou, 

 pro přesnost střelby je důležité svírat střed hole spodní rukou, 

která určuje přesnost střelby, 

 ruka, která drží konec hole, provádí doprovodný páčivý pohyb 

předloktí, 

 fáze pohybu střelby musí být v tomto pořadí: trup – ruka – zápěstí –

 hůl – čepel, 

 kotouč by měl správně rotovat podél čepele hole a měl by mít 

plochou dráhu letu (Pavliš, 1998). 

2.3   Nácvik střelby 

Při nácviku střelby je důležité se zaměřit na střelbu na určitý cíl, což znamená 

již od začátku učit malé hráče střílet co nejpřesněji. Z počátku lze využít jako cílové 

body malé pneumatiky u mantinelů, nebo plachty, které se zavěsí na brankovou 

konstrukci. Nejlepší je, aby děti střílely co nejvíce v tréninkové jednotce. 

Toho lze docílit více stanovišti a také více brankami využitými v tréninku. 

Dále je možné využít drobných her, a to hlavně u těch nejmenších, například 

přestřelovanou, kdy je rozdělené pásmo na dvě části a uprostřed je fotbalový míč. 

Jsou dva týmy, kdy je každý ve vyznačeném území na své polovině, odkud se snaží 

trefovat míč pomocí kotoučů – vítězí ten tým, který jako první dostrká pomocí kotoučů 

míč do soupeřova území.  

V další fázi je hlavní se zaměřit na střelbu nízkou, ale i vysokou. Po nácviku střelby 

z místa, přecházíme na střelbu z jízdy. Každopádně se trenér nejdříve zaměřuje 

na techniku, po zvládnutí na přesnost a umístění střely s následným důrazem 

na prudkost.  

V období, kdy hráči získají potřebnou sílu v horních končetinách a v zápěstí 

a také základní techniku, mohou se přesunout na střelbu zápěstím, což je rychlejší 

způsob střelby, který je často využíván v utkáních. Dalším důležitým bodem při nácviku 

střelby je nácvik střelby přes ruku a švihem.  
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V následující fázi je zapotřebí provádět střelbu pod tlakem, kdy je hráč ve stresové 

situaci, která je přizpůsobena herním situacím. Cvičení by měla být dělená na určité 

typy stresů v utkání – prostorový a časový stres, který je způsoben soupeřem, psychický 

stres, únava, apod. Mimo přesnost a prudkost střely je nutné klást důraz na nácvik 

dovednosti převzít odražený kotouč a vystřelit, což je dovednost dorážení, tečování 

kotouče a samozřejmě střelba pod tlakem soupeře v osobních soubojích před brankou.  

Nácviku střelby je potřeba věnovat spoustu času, protože se jedná o nejdůležitější 

tréninkové úkoly. Tento proces, provází všechny věkové kategorie od těch nejmladších 

až po seniorské. V tréninkové jednotce je zapotřebí využívat mnoha střeleckých cvičení, 

z různých střeleckých pozic a v různé obtížnosti (Pavliš, 1998). 
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3 Hokejové hole 

Vzhledem k tomu, že hokejová hůl stále více ovlivňuje střelbu, tak tuto kapitolu věnuji 

jen hokejkám. Jejich vývoj a nové výrobní technologie stále zdokonalují vlastnosti holí, 

které napomáhají k účelnější a lepší střele. Dnešní hokejová doba je velmi ovlivněna 

velkým množstvím hokejových značek a tedy i holí, kdy hráči mají veliký výběr a volí 

si to, co jim nejvíce vyhovuje.  

Hokejová hůl je povolená část výzbroje, která je zapotřebí ke hraní ledního 

hokeje. Pomocí tohoto nástroje je ovládán kotouč. V minulosti existovaly pouze hole 

vyrobené ze dřeva, ale postupem času byly vymyšleny jiné, lehčí a mechanicky lepší 

materiály jako jsou umělé hmoty, nebo další materiály (hliník, laminát, grafit, kevlar, 

titan). V současné době je nejčastěji používán materiál grafit, kompozit a kevlar, 

který má jedny z nejlepších vlastností po hraní hokeje a hlavně pro střelbu. Aby byla 

hůl povolená v utkání, nesmí na ní být žádné výčnělky a smí být omotána pomocí 

izolační pásky (Gut, 1986).  

Hokejová hůl je také jedna z nejvýraznějších částí při hře ledního hokeje. Hůl 

se používá k manévrům s kotoučem a nejvíce je vidět při střelbě golfovým úderem 

a střelbě zápěstím, což jsou dva nejčastější typy střelby, které hokejisté používají 

(Hannon, 2011). 

3.1   Pravidla pro hokejové hole 

Aby hráči bylo umožněno nastoupit k utkání, musí jeho hůl splňovat několik 

pravidel, které jsou vymezeny IIHF (International Ice Hockey Federation), která byla 

založena v roce 1908 a v překladu znamená Mezinárodní federace ledního hokeje 

(iihf.com, 2018).  

Mezi tyto pravidla patří: 

 maximální délka rukojeti hole je 163 cm od jejího horního konce rukojeti 

k patce čepele a maximální šířka je 3 cm. Maximální tloušťka je 2,54 cm, 

 maximální délka čepele je 32 cm a čepel musí mít výšku mezi 5 – 7,62 cm, 

 zvláštní výjimky pro délku hole jsou v případě, že je hráč vysoký minimálně 

2 metry a získá potvrzenou žádost od IIHF, 
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 zakřivení hole hráče nesmí přesahovat 1,5 cm. Toto zakřivení znamená, 

že je to délka kolmice od přímky, která je vedena mezi body na patce 

a špičce čepele, 

 celá rukojeť hole musí být rovná po celé její délce, 

 horní konec rukojeti musí mít ochranou část. V případě, že je nechráněn, hůl 

je považována za nebezpečnou výstroj, 

 v případě, že je hůl dutá, je zakázáno do ní cokoliv vkládat, kvůli 

případnému ovlivnění její váhy, vlastností nebo účelu, 

 je zakázáno hrát se zlomenou holí, pokud hráč během hry zlomí svou hůl, 

je povinen ji okamžitě odložit (Ceskyhokej.org, 2018). 

Obrázek 6 - Rozměry hole 

 

Zdroj: Ceskyhokej.org, 2018 

3.2   Vývoj hokejových holí 

Při vzniku hry zvané lední hokej byla zásadním určením hry hůl s rovnou čepelí, 

která celou dolní hranou byla na ledové ploše, doplněna kotoučem. Stejně jako hokej, 

má také hokejová hůl svůj počátek v Kanadě, kde se začaly hole vyrábět již v 80. letech 
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19. Století. Dochované zmínky o prvních holích v Čechách jsou z roku 1909, 

kdy se konal turnaj v Chamonix a čeští hráči zde zakoupili a dovezli první hole nového 

typu. K prvním změnám ve tvarech holí došlo opět v Kanadě už v roce 1962, 

kdy kanadští hráči své hole pomocí nahřívání začali tvarovat. Poté se začali sériově 

vyrábět v továrnách zahnuté hole okolo roku 1970. Zakřivení čepele je výhodnější 

pro kontrolu kotouče a střelbu po ruce, ovšem menší nevýhoda je ve střelbě přes ruku 

(Gut, 1986). 

3.3   Výroba a materiály holí 

Nejprve se hole vyráběly pouze z dřevěného materiálu, konkrétně z bukového, 

nebo jasanového dřeva. K výrobě byl zapotřebí jen jeden kus, ale později byly hole 

skládané a slepované z jednotlivých dílů pomocí lepidel, které byly voděvzdorné 

a mrazuvzdorné. Na dřevěné hole navázaly hole vyráběné z leteckých laminátů, 

které byly stále zkombinované s dřevem v několika vrstvách. Pro vrcholové hráče 

se vyráběly hole na míru, které si ještě hráči sami upravovali hoblíkem a rašplí, nejvíce 

v oblasti čepele na špičce a patce, popřípadě rukojeť. V roce 1982 se začaly vyrábět 

hole z kovových slitin nebo umělých hmot, které byly jednodušší a levnější na výrobu. 

Poté došlo k oddělení tyče od čepele a bylo umožněno vyměňovat pouze nasouvací 

čepele, což bylo ekonomicky lepší variantou, než po zlomení v čepeli měnit celou hůl. 

V současné době se pro výrobu používá kompozit, který má jedny z nejlepších 

vlastností pro hráče (Gut, 1986). 

3.3.1 Dřevěné hole  

Dřevěné hole se používaly již od samotného vzniku ledního hokeje a i v dnešní 

době mají své zastánce mezi hokejovými hráči. Jedním z kladů pro dřevěné hole 

je jejich nízká cena, ale nevýhodou je jejich trvanlivost, protože postupem času dojde 

k vyschnutí a tím pádem ke snazšímu zlomení, nebo roztřepení. Další nevýhodou 

je jejich vyšší váha, a proto už jsou vyhledávány jen zřídka (blog.hokejman.cz, 2018). 

3.3.2 Sklolaminátové hole  

Sklolaminátové hole jsou jedni z prvních nástupců dřevěných hokejek, 

protože stále mají dřevěné jádro, které je obalené sklolaminátem. Tento materiál 

je udáván jako předchůdce kompozitu. Cenová relace těchto holí je velmi přijatelná 

pro nenáročné hráče a hlavně hobby hokejisty (blog.hokejman.cz, 2018). 
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3.3.3 Hliníkové hole 

Hliníkové hole jsou jedny z nejméně používaných, a to z toho důvodu, 

že při jejichž vzniku byly okamžitě překonány grafitovými hokejkami. I tak je řadíme 

mezi ty dražší hole a je u nich možnost vyměnit čepel (blog.hokejman.cz, 2018). 

3.3.4 Grafitové hole 

Grafitové hole jsou jedny z nejlehčích holí a zároveň se vyznačují dobrou 

pevností. Z těchto důvodů jsou to nejpoužívanější hokejové hole a většina značek 

je zařazuje mezi střední třídy, proto jsou také dobře finančně dostupné 

(blog.hokejman.cz, 2018). 

3.3.5 Kompozitové hole 

Výhoda kompozitových holí je, že výrobci jsou schopni hokejovou hůl modifikovat 

podle mechanických vlastností přímo na individuální požadavky hráče, 

jako jsou vlastnosti shaftu (flex) nebo záhyb čepele (Worobets, 2006). 

3.3.6 Kevlarové hole 

Kevlar je jeden z nejdražších materiálů, ze kterých se vyrábějí hokejové hole. 

Také proto jejich cena odpovídá vlastnostem a kvalitě těchto holí 

(blog.hokejman.cz, 2018). 

3.4   Druhy holí 

Existuje řada hokejových holí, ať už podle značek, podle úrovně, pro kterou je hůl 

určená nebo podle kategorie, podle záhybu čepele a v neposlední řadě je velmi důležitý 

flex hokejové hole (ohebnost). Správná hůl je důležitá a z veliké části ovlivňuje střelbu, 

jak po technické stránce, tak se i podílí na tvrdosti střely a přesnosti. Proto většina 

profesionálních hokejistů má sebou navržené hole, tak jak mu nejvíce vyhovují. 

Nechávají si na míru vyrobit záhyb čepele, tvrdost hole a v dnešní době už ani nemusí 

řezat hokejku na správnou výšku (řezem se změní flex) a z výroby vyjede mírová hůl 

s potřebnou výškou.  

Jak jsem již zmínil, jsou různé hole pro různé kategorie, přes mládež až po seniory, 

kde se hokejové hole liší v mnoha parametrech a vlastnostech. Prvním dělením 

bych uvedl dělení podle kategorií. 
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Varianta hole: 

 Dětská (Youth) – tyto hole jsou často označovány YTH, což je zkratka 

pro anglický výraz youth, neboli v česku označení žák. Proto jsou hole 

s tímto označením určeny pro ty nejmenší děti, a to ve věku od 3 do 8 let 

(cca do třetí hokejové třídy). Hole jsou přizpůsobeny tomuto věku 

svou délkou, hlavně šířkou shaftu a délkou čepele. Dalším důležitým 

rozdílem u těchto holí je jejich nízký flex, neboli ohebnost hole. Flex 

se pohybuje mezi 20 až 40 (blog.hokejman.cz, 2018).  

 Juniorská (Junior) – na holi často naleznete označení Jr, která je zkratkou 

pro anglické slovo junior. Jsou určeny pro hráče ve věku 9 až 12 let, 

ale to neznamená, že s nimi nemůžou hrát mladší děti. Rozdíl juniorských 

holí oproti dětským je v délce a šířce šaftu, ale čepel bývá stejně dlouhá. 

jako u dětských holí. Flex u juniorských holí se pohybuje mezi 

45 až 55 a v nejlepším případě by měla padnout volba na co nejměkčí hůl 

(Nalede.cz, 2018). 

 Intermediate (INT) – Zkratka INT, neboli intermediate, je hůl, 

která je spojena z juniorské a již seniorské hole. Tyto hole bývají delší 

v šaftu a mají šířku šaftu mezi juniorkou a seniorskou holí. Avšak čepel 

je v seniorské velikosti. Flex se pohybuje okolo 67. Tato hůl pomáhá 

k přesunu mezi juniorskou holí na seniorskou, aby to nebyl tak razantní 

rozdíl (Blog.hokejman.cz, 2018). 

 Seniorská (Senior) – Označením SR, což je zkratka užívaná pro seniorské 

hole. Tyto hole jsou určeny pro hráče cca od 13 let, kteří už potřebují delší 

a širší hůl v šaftu v kombinaci s vyšším flexem. Flex se pohybuje 

od 75 až do 110 (blog.hokejman.cz, 2018). 

Obrázek 7 - Varianty holí 

 

Zdroj: blog.hokejman.cz, 2018 
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Flex u hokejových holí: 

V další části se budu věnovat flexu, neboli ohebnosti u hokejových holí. 

Každá kategorie, která je výše popsána má své rozmezí ve flexu. Ohebnost 

je vždy přizpůsobena věku hráče, a to hlavně u malých dětí. U seniorů a vyšších 

kategorií si hráči vybírají flex, tak aby jim hůl co nejvíce vyhovovala při střelbě, 

přihrávce, ale i při práci s holí. 

V současnosti se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru hokejové hole. 

Jedná se o tvrdost hole a v praxi to znamená, jakou váhou budeme muset tlačit 

do hokejky, aby se prohnula a efektivně vystřelila. Existuje jednoduchá tabulka, 

která nám napoví při jaké výšce a hmotnosti hráče je nejlepší flex pro daného hráče. 

Další možností je, že například flex 85 nám značí, že je zapotřebí k prohnutí hole 

85 liber, což je cca 39 kg (hockeyproshop.cz, 2018). 

Obrázek 8 - Tvrdosti holí 

 

Zdroj: hockeyproshop.cz, 2018 

3.5   Úchop hokejové hole 

Hráč by měl držet hokejovou hůl, tak aby mu to bylo co nejpřirozenější, ale je nutné 

dbát několika technických prvků při držení, aby bylo možno co nejefektivněji vystřelit 

kotouč. Při základním úchopu drží vrchní ruka hokejovou hůl dlaní pevně na jejím 

vrchním konci pomocí kladívkového držení. Zápěstí této ruky by mělo být uvolněné, 

aby nedocházelo ke křečovitému držení. Vrchní ruka zároveň udává rotační pohyb 

a vysouvání celé hole, přičemž spodní ruka drží hůl volně, aby se mohla po holi 
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posouvat podle potřeby. Při takovémto držení hole by měl hráč sledovat děj kolem 

sebe a zlomocí periferního vidění sledovat kotouč na čepeli (Vojta, 2015).  

Chyby, ke kterým dochází při úchopu: 

 špatný úchop nadhmatem, 

 vrchní ruka nesvírá hůl na úplném konci, 

 držení spodní rukou příliš nízko na holi, 

 naopak, uchopení spodní ruky blízko u ruky vrchní, 

 křečovité držení hole oběma rukama (Vojta, 2015). 

3.5.1 Správné držení hole při střelbě tahem 

Vrchní ruka uchopí hůl na jejím konci kladívkovým držením a zápěstí vrchní 

ruky je zpevněno, ale nesmí docházet ke křečovitému držení. Spodní ruka je při střelbě 

také zpevněna a úchop by měl být v ideální vzdálenosti od vrchní ruky, což znamená, 

že nesmí být příliš nízko na holi ani blízko vrchní ruce (Vojta, 2015). 

3.5.2 Správné držení hole při střelbě golfovým úderem 

Opět vrchní ruka svírá pevně hůl na jejím konci kladívkovým držením, 

tak že zápěstí této ruky je zpevněné. Spodní ruka drží hůl také pevně, ale s rozdílem 

od držení hole při střelbě tahem, že je tato ruka v držení hole níže, tak aby mezi oběma 

rukama došlo ke vzniku větší páky (Vojta, 2015). 

3.5.3 Strana a typ zahnutí 

S držením hokejové hole souvisí také strana a typ zahnutí hole. Hokejové hole 

z pohledu strany zahnutí jsou rozdělené na dva typy. Záhyb na levou a na pravou stranu. 

Při držení hokejové hole na levou stranu je levá ruka dole a pravá ji drží na konci 

shaftu. U držení na pravou stranu je to přesně naopak a pravá ruka je v držení dole 

a levá nahoře (totalhockey.cz, 2018). 

Typ zahnutí čepele je většinou dán výrobcem, kdy nabízí několik variant zahnutí 

a pojmenovává je po slavných hráčích, nebo čísly. Profesionální hráči si nechávají 

své hole vyrábět na míru a své zahnutí si přizpůsobí tak, aby jim vyhovovalo, co možná 

nejvíce (totalhockey.cz, 2018). 
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Obrázek 9 - Strany zahnutí hole  

 

Zdroj: totalhockey.cz, 2018 
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4 Cíle, metody a úkoly práce 

4.1   Cíle práce 

Cílem této práce je shromáždění a utřídění informací o útočné herní činnosti 

jednotlivce, kterou je střelba. Budu vycházet z odborných literatur, ze kterých použiju 

důležité informace pro danou problematiku. Z poznatků získaných z literatury, navážu 

na praktickou část, ve které vytvořím dvě tréninkové jednotky, které se budou skládat 

ze cvičení na střelbu. Tato cvičení byla využita v tréninkových jednotkách po dobu 

jedné sezóny, pro zdokonalení střelecké dovednosti. Po celoročním sběru statistik 

z utkání vyhodnotím produktivitu a efektivitu střelby v průběhu celé sezóny.  

4.2   Metody práce 

Jako metodu práce jsem zvolil shromažďování mnoha informací z více zdrojů 

k danému tématu diplomové práce. Dále jsem všechny informace dával dohromady 

a srovnal do posloupnosti, jak na sobě závisí. Informace jsem čerpal z odborné 

literatury, trenérských příruček a internetu. Z těchto poznatků jsem poté vycházel 

i při vytváření cvičení v praktické části. V další části po experimentálním zařazení 

vytvořených cvičení do tréninkového plánu vyhodnotím průběžně sbírané statistiky. 

4.3   Úkoly práce 

 Shromáždění a uspořádání teoretických východisek o útočné herní činnosti 

jednotlivce, střelbě.  

 Navrhnout a vytvořit soubor cvičení a tréninkové jednotky pro zdokonalení 

střelby. 

 Shromáždění sezónních statistik z utkání 5. třídy.  

 Vyhodnotit produktivitu a efektivitu střelby z daných statistik.  
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Praktická část 

V praktické části se zaměřím na vybranou herní činnosti jednotlivce, kterou je střelba. 

Střelbu jsem si zvolil záměrně, protože v ní vidím v českém hokeji stále velké 

nedostatky, a to hlavně v mezinárodním srovnání, kdy jsou jiné hokejové velmoci 

střelecky efektivnější. Jelikož je střelba jedna z nejdůležitějších hokejových dovedností, 

která z velké části ovlivňuje celé utkání, tak bych rád přispěl svou diplomovou prací 

ke zlepšení této činnosti již v mládežnických kategoriích.  

Mnou navržená cvičení byla použita u kategorie mladších žáků, konkrétně 

U11 v průběhu celé sezóny 2017/2018. To, ale neznamená, že jsou určena 

pouze pro tuto věkovou kategorii. Cvičení lze využít jak pro mladší kategorie, 

tak i pro ty starší.  

Nejprve zpracuji a podrobně popíši vytvořená cvičení pro zlepšení střeleckých 

dovedností a následně je spojím do dvou tréninkových jednotek. Tyto tréninkové 

jednotky byly využívání pravidelně jednou týdně po celou sezónu, s tím, že jeden týden 

byla využita jedna a druhý týden druhá, takto se celý proces opakoval celou sezónu. 

Ve cvičeních jsem se zaměřit na základní typy střelby, kdy docházelo k několika 

variantám, co se týče střelecké pozice s velkým počtem opakování těchto situací. 

Dále jsem využil cvičení, kde je zakončující hráč pod tlakem dalšího hráče. 

Jedno cvičení je směřováno na situace před brankou a dorážení s reakcí na odražený 

kotouč. Několik dalších cvičení je zaměřeno na střelbu po kličce v různých obměnách.  

Hlavním cílem praktické části je vytvoření výše zmíněných cvičení a následným 

zkoumáním statistik z jednotlivých utkání jednoho týmu. Ze statistických dokumentů 

zjistit, zda cvičení přispěla ke zlepšení zakončení a efektivitě střelby v utkáních. 
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5 Rozvoj střeleckých dovedností 

Všechna cvičení budou graficky znázorněna a podrobně popsána, aby byla jasně 

pochopena z nákresu. U každého cvičení bude napsána jeho podstata, jaké je následné 

využití v utkání a pro jaký střelecký rozvoj je cvičení určeno. Ve všech cvičeních 

jsem respektoval určitou metodiku střelby, ale zároveň jsem vycházel z toho, že žáci, 

pro které jsou cvičení určena, mají zvládnuté technické základy střelby.  

Použité grafické značení 

Obrázek 10 - Použité grafické značení u cvičení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.1   Základní cvičení na přesnost střelby 

Cvičení se odehrává v prostoru před brankou, kde jsou zapojeni čtyři hráči. 

Dva z nich stojí v úrovni tzv. čárek, kde je jedna z nejlepších střeleckých pozic 

pro hráče při zakončení střelou. Další dva hráči, zároveň spoluhráči stojí pod brankovou 

čarou v prostoru vedle branky a jsou v pozici přihrávajících. Do branky nejlépe 

využijeme plachtu jako imitaci brankáře, která má pět otvorů, dva horní rohy, dva 

spodní rohy a otvor v prostoru mezi nohama. Do těchto otvorů se snaží střílející trefovat 

své střely. Přihrávající hráči můžou přihrávat libovolně bez ohledu na další dva hráče, 

kteří provádějí cvičení ve stejnou dobu na druhé straně branky. Hráč opět přihraje, 

když vidí, že je střílející hráč připraven na další střelecký pokus. Takto střílející hráč 

vystřelí na branku desetkrát v řadě a poté se vymění na pozici přihrávajícího 

a přihrávající na pozici střílejícího. Jakmile oba hráči dostřílí své pokusy, vymění 

se také s druhou dvojicí, aby cvičení prováděli i z druhé strany (kvůli přihrávce 

a zpracování kotouče z jiné pozice).  

Podstata cvičení 

V tomto cvičení je podstatou opakovaná střelba na přesnost bez odporu, kdy si hráč 

osvojí střelbu po zpracování kotouče v ideální střelecké pozici. Výhodou cvičení je, 

že hráči vystřelí mnoho kotoučů za krátkou dobu směrem na branku. 

Obrázek 11 - Cvičení na přesnost střelby 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2   Cvičení na střelbu po kličce  

Jednoduché cvičení na střelbu po kličce. Základní postavení hráčů je v zástupu 

asi 5 – 7 metrů před překážkou. Jako překážku můžeme využít kužel, trojnožku 

s hokejkou, nebo se tam může postavit sám trenér. První hráč vyjede s kotoučem na holi 

a provede stahovačku před překážkou, se snahou střelby ihned po kličce, neboli 

ze stahovačky pod nohou. U tohoto cvičení je velmi důležitá demonstrace střely, 

aby hráči viděli, jak přesně mají cvičení provádět, protože se jedná o poměrně složitou 

střelbu, ale o to je poté v utkání efektivnější.  

Podstata cvičení 

Podstatou toho cvičení je naučení rychlé střelby po kličce na malém prostoru. 

Tato střelba je velmi efektivní v herních situacích, kdy útočící hráč střílí přes bránícího 

a snaží se ho obstřelit. Tímto manévrem (stahovačkou), dokážeme bránícího hráče 

i brankáře zmást a vytvořit si prostor pro rychlou střelbu.  

Obrázek 12 - Střelba po kličce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3   Cvičení na střelbu po vyjetí 

Základní postavení hráčů je v zástupu na vrcholu kruhů proti brance, kde hráči mají 

kotouče. Další kotouče jsou umístěny nalevo a napravo vedle branky, protože během 

cvičení provede každý hráč tři střelby. Pro určení pohybu použijeme dva kužele 

cca ve vzdálenosti od branky na čárkách. Hráč zahajuje cvičení s kotoučem na holi 

a první střelou z mezikruží, poté si sebere kotouč na jedné straně vedle branky 

a vybruslí okolo kužele, aby se opět dostal do střelecké pozice mezi čárky. Tato střela 

je již z mírného úhlu, a proto je pro hráče obtížnější. Po druhé střele se hráč vydá 

pro kotouč na opačnou stranu, než sbíral kotouč před druhou střelou a opět ho v jízdě 

přebere. Objíždí druhý kužel a přichází střela ze stejné pozice, jako byla střela druhá, 

s rozdílem provedení z druhé strany.  

Podstata cvičení 

Podstatou je vysoký počet střeleckých pokusů, kdy hráč zakončuje z ideální 

střelecké vzdálenosti a zároveň je nucen střílet z mírného úhlu na branku. Cvičení 

je simulováno na herní situaci, kdy hráč vybruslí ze za branky nebo z rohu a zakončuje 

ihned po vyjetí oblouku. Navíc je hráč vždy nucen z jedné strany zakončovat střelou 

přes ruku. 

Obrázek 13 - Střelba po vyjetí 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.4   Cvičení na střelbu po naznačení doleva 

Pro cvičení využijeme dvě překážky (kužele, zkrácené mantinely), které postavíme 

za sebou v jedné rovině. Hráči stojí v zástupu v odstupu před první překážkou. První 

hráč vyjíždí s kotoučem na holi a provede naznačení doprava (dlouhá klička), 

ale v poslední chvíli svůj pohyb a kotouč strhne doleva a objíždí první překážku. 

Poté dojde k obdobnému naznačení mezi překážkami, s rozdílem provedení na druhou 

stranu. Z tohoto naznačení hráč co nejrychleji zakončuje akci střelou po kličce. 

Při tomto cvičení je nutná demonstrace provedení trenérem.  

Podstata cvičení 

Při cvičení během skupinového tréninku, má hráč spoustu střeleckých možností 

a zároveň je cvičení situováno do hry, kdy hráč překonává bránícího střelou po kličce. 

Obrázek 14 - Střelba po naznačení doleva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.5   Cvičení na střelbu po naznačení doprava 

Toto cvičení je naprosto stejné jako cvičení předchozí. Rozdíl je v zahájení prvního 

naznačení a střelby z druhé strany. Je to z důvodu, aby hráči byli nuceni střílet, 

jak z jednodušší situace, kdy levák naznačuje doprava a střelbu provede po ruce z levé 

strany, tak i ze složitější situace, kdy provádíme střelbu z pod nohou, z tzv. stahovačky.  

Obrázek 15 - Střelba po naznačení doprava 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.6   Cvičení na dorážení 

Pro cvičení potřebujeme narážecí trenažér, nejlépe kus mantinelu, který umístíme 

do prostoru před brankáře těsně před brankoviště. Hráči vytvoří zástup proti mantinelu 

a jeden z nich se postaví zády k narážeči a brankáři. V tuto chvíli tento hráč působí 

jako dorážející. Další v pořadí ze zástupu dá přiměřenou přihrávku do mantinelu okolo 

nebo mezi nohama dorážejícího, a tento hráč má za úkol, co nejrychleji zareagovat 

na odražený kotouč a krátkým vybruslením opět co nejrychleji zakončit. Každý hráč 

provede dvě dorážky a na řadu jde další ze zástupu (přihrávající). Situace je nakreslena 

se zakončením na jednu stranu, to není ale směrodatné, protože hráč musí reagovat 

na odražený kotouč. Když dojde k odrazu na druhou stranu, než je nakresleno, 

je nejlepší variantou vyjetí a střela z druhé strany.  

Podstata cvičení 

Cvičení odpovídá situaci z utkání, ke které dochází v moderním hokeji velmi často, 

tak že hráč cloní brankaři, spoluhráč clonícího vystřelí a brankář vyrazí kotouč 

před sebe. V tu chvíli je útočící hráč nucen v rychlosti zareagovat na odražený kotouč 

a provést dorážku na malém prostoru. Opět dochází také ke střelbě přes ruku, 

což je určeno odrazem kotouče a výběrem strany pro zakončení.  

Obrázek 16 - Cvičení na dorážení 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.7   Cvičení na zakončení pod tlakem 

Cvičení provádíme ve dvojicích, kdy je hráč s kotoučem postavený blíže k brance 

v pozici útočícího. Druhý hráč je bránící a klečí na kolenou s mírným odstupem 

za prvním hráčem. Na znamení trenéra se oba dávají do pohybu, první se snaží 

co nejrychleji dostat k brance a zakončit. Druhý hráč se na stejné znamení zvedá z kleku 

a bekčekuje hráče s kotoučem až k brance, kde se mu snaží svým tlakem znepříjemnit 

zakončení. Je také možné, že dojíždějící dojede útočícího hráče a čistým způsobem 

ho obere o kotouč. V této situaci akce končí. Při dalším pokusu si hráči vymění role.  

Podstata cvičení 

Cvičení má za úkol naučit hráče zakončovat pod tlakem dojíždějícího hráče, 

což je obvyklá situace z utkání. Dalším pozitivem cvičení je, že bránící se učí dojíždění 

hráčů až do konce situace.  

Obrázek 17 - Zakončení pod tlakem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.8   Cvičení se změnou střeleckých pozic  

U cvičení použijeme stejné rozestavění pomůcek i postavení hráčů jako u cvičení 

č. 3, akorát všechny kotouče jsou u zástupu. První hráč vyjíždí s kotoučem na holi 

a zakončuje přímou střelou ze vzdálenosti mezi čárkami. Dále provede ten samý hráč 

oblouk od branky okolo kužele a zpracuje přihrávku od dalšího hráče v zástupu. 

Tímto vyjetím se dostává do vyjetí před branku a střelecké pozice z mírného úhlu. 

Po zakončení objíždí druhý kužel z pravé strany celým obloukem a opět zpracovává 

přihrávku od stejného hráče ze zástupu v jízdě proti němu. Zpracuje kotouče 

a obloukem vyjede okolo kužele z vnější strany a dostává se do střelecké pozice 

z většího úhlu po vyjetí oblouku. Při cvičení každý hráč jednou zahajuje první oblouk 

doprava ke kuželu a jednou oblouk doleva ke kuželu, aby docházelo ke střelbě 

z různých úhlových pozic z obou stran.  

Podstata cvičení 

Při cvičení hráč provede mnoho střeleckých pokusů a zároveň se obměňuje střelecká 

pozice. Cvičení také simuluje vyjetí a zakončení oblouku v utkání a střelbu z ostrého 

úhlu. 

Obrázek 18 - Cvičení se změnou střeleckých pozic 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.9   Tréninková jednotka č. 1 

U tréninkové jednotky č. 1 jsem využil výše uvedená cvičená jedna až čtyři, 

kdy je jejich rozmístění v obou postraních pásmech. Pro tréninkovou jednotku 

potřebujeme čtyři branky a tři kužele (nebo jiné překážky). Tréninková jednotka 

je přizpůsobena skupinové formě tréninku, kdy si všechny hráče rozdělíme na čtyři 

skupiny. Každá skupina začíná na jednom ze stanovišť a v nejlepším případě 

je zapotřebí pěti trenérů, kdy čtyři jsou rozděleni u každého cvičení jeden a ten pátý vše 

řídí a objíždí všechna stanoviště. Pro cvičení na stanovišti použijeme časový limit 

7 až 8 minut. Po tomto limitu jeden z trenérů dá signál, hráči se krátce občerství napitím 

a posunou se na další stanoviště po směru hodinových ručiček. Tento proces opakujeme 

do té doby, než každá skupina absolvuje interval na každém stanovišti.  

Obrázek 19 - Tréninková jednotka č. 1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.10 Tréninková jednotka č. 2 

U tréninkové jednotky č. 2 jsem využil výše uvedená cvičená pět až osm, 

kdy je jejich rozmístění v obou postraních pásmech. Potřebnými pomůckami jsou čtyři 

překážky (kousky mantinelů, narážeč, kužele). Tréninková jednotka je opět 

přizpůsobena skupinové formě tréninku, kdy si všechny hráče rozdělíme na čtyři 

skupiny. Každá skupina začíná na jednom ze stanovišť a v nejlepším případě 

je zapotřebí stejný počet trenérů, jako při tréninku č. 1. Pro cvičení na stanovišti 

použijeme časový limit 7 až 8 minut. Po tomto limitu jeden z trenérů dá signál, hráči 

se krátce občerství napitím a posunou se na další stanoviště po směru hodinových 

ručiček. Tento proces opakujeme do té doby, než každá skupina absolvuje interval 

na každém stanovišti.  

Obrázek 20 - Tréninková jednotka č. 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Efektivita střelby v utkáních 

V další fázi praktické části se zaměřím na shromážděné statistiky z průběhu celé sezóny 

u jednoho vybraného týmu kategorie U11. U tohoto týmu byla využita výše uvedená 

cvičení ve dvou tréninkových jednotkách, které se pravidelně střídaly po jednom týdnu, 

kdy střelecký trénink byl zařazen do tréninkového procesu jednou týdně.  

U shromážděných statistik využiji počet střeleckých pokusů a počet vstřelených 

branek, při čemž budu oddělovat jednotlivé části sezóny (konkrétně do tří částí), 

jednotlivá utkání podle soupeře, protože v této kategorii jsou stále velké rozdíly 

ve výkonnosti jednotlivých týmů. Sledovaný celek se s každým soupeřem utkal celkem 

třikrát v časových odstupech. Dále také porovnám produktivitu a efektivitu střelby 

v jednotlivých třetinách v utkáních. 

6.1   Celá sezóna 

Jako první bych rád zmínil, že tým během 33 utkání celkem vystřelil na branku 

944 krát, z toho dokázal vsítit branku celkem 211 krát. To znamená, že tým vstřelil 

průměrně za jedno utkání 6,4 branek a na branku vyslal průměrně 29 střel za jedno 

utkání.   

6.1.1 První třetina soutěže 

V tabulce bylo celkem 12 týmů a hrálo se formátem každý s každým třikrát, z čehož 

vyplývá, že jedno během jednoho kola mužstvo odehrálo 11 utkání, vždy s jiným 

soupeřem. V prvním kole mužstvo vystřelilo na branku celkem 271 krát a dokázalo 

vstřelit 53 branek. Z toho vyplývá, že tým měl v průměru vstřeleno 4,8 branek a 25 střel 

na jedno utkání v první části sezóny.  

6.1.2 Druhá třetina soutěže 

V druhé části sezóny byl systém stejný jako v první, takže se opět odehrálo 

11 soutěžních utkání se stejnými soupeři jako v první třetině soutěže. V této části 

sezóny zvládlo mužstvo ohrozit brankáře soupeře celkem 295 krát a vstřelilo branku 

celkem 67 krát. Na jedno utkání v průměru připadá 6,1 vstřelených branek a 27 střel.  
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6.1.3 Třetí třetina soutěže 

V poslední fázi soutěže se hrálo opět stejným systémem, takže se odehrálo znovu 

11 soutěžních utkání se stejnými soupeři. V této části mužstvo vystřelilo na branku 

soupeře 378 krát a vstřelilo rovných 91 branek. V celkovém součtu je to průměrně 

8,3 branek a 34 střel v jednom utkání. 

6.2   Porovnání tří částí sezóny 

Při porovnání hodnot u jednotlivých částí soutěže jsem došel k závěru, že počet 

střeleckých pokusů se od první části až po třetí část postupně zvyšoval, zároveň 

se stupňoval počet vstřelených branek. To, ale stále neznamená, že tým byl takto 

efektivní v každém utkání, proto se v další části zaměřím na jednotlivé soupeře. 

Výsledky jsem znázornil také níže v grafu. V prvním grafu můžete vidět rozdíly v počtu 

střel a v počtu vstřelených branek v jednotlivých částích sezóny.  V druhém grafu níže 

můžete porovnat průměr střel a vstřelených branek v jednom utkání v jednotlivých 

částích soutěže.  

Obrázek 21 - Graf: Porovnání částí sezóny č. 1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 22 - Porovnání částí sezóny č. 2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3   Porovnání statistik u jednotlivých soupeřů 

Nyní postupně jedno mužstvo po druhém porovnám. Vždy se budu věnovat pouze 

jednomu mužstvu, proti kterému jsme hráli v průběhu celé sezóny celkem třikrát 

v poměrně dlouhých časových odstupech. Porovnám počet střeleckých pokusů a počet 

vstřelených branek ve třech utkáních s jednotlivým soupeřem a poté zjistím efektivitu 

střelby. Těchto mužstev je celkem jedenáct, jsou jimi Nymburk, Neratovice, Kutná 

Hora, Benátky nad Jizerou, Letňany, Kolín, Vlašim, Zbraslav, Mělník, Poděbrady, 

Hvězda Praha.  

6.3.1 NED Hockey Nymburk 

Prvním rozebíraným týmem je tým NED Hockey Nymburk. Tento klub byl založen 

v roce 1932 v současné době jeho A-tým působí ve druhé lize, což je třetí nejvyšší 

soutěž v České republice. V Nymburském klubu působí všechny mládežnické kategorie 

(klub.nedhockey.cz, 2018). 

První utkání 

V prvním utkání naše mužstvo celkem vystřelilo na branku soupeře 29 krát 

a dokázalo skórovat 4 krát. 
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Druhé utkání 

Druhé utkání s Nymburkem bylo odehráno s odstupem cca měsíce a půl a již zde byl 

vidět progres ve střelbě. Během utkání naše mužstvo vyslalo na soupeřovu branku 

33 střel a vsítilo celkem 7 krát.  

Třetí utkání 

Během třetího utkání byl opět znát posun při střelbě. Toto utkání se odehrálo 

s odstupem dalších dvou měsíců od druhého utkání. V utkání tým dokázal vystřelit 

36 střeleckých pokusů a vstřelil 10 branek. 

Porovnání tří utkání 

U prvního soupeře se ukázalo, že počet střel v utkáních se v průběhu sezóny rostl 

vzestupně, a tak i stejně počet vstřelených branek. Níže můžete sledovat grafické 

znázornění střelby. 

Obrázek 23 - NED Hoceky Nymburk 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3.2 HC Buldoci Neratovice 

Dalším soupeřem bylo mužstvo Neratovic, se kterým jsme opět sehráli během 

sezóny tři utkání. Samotný klub vznikl již v roce 1952 a v současné době hraje mužstvo 

mužů Krajskou ligu (čtvrtá nejvyšší soutěž v ČR). Mezi mládežnickými kategoriemi 
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nalezneme kategorie od první třídy až po mladší žáky. Vyšší kategorie zde nepůsobí 

(hcbuldocineratovice.cz, 2018).  

První utkání 

V prvním utkání sezóny jsme se s Neratovicemi střely ihned v druhém kole soutěže 

a na branku soupeře náš tým dokázal vyslat 23 střeleckých pokusů a vstřelili 

jsme 4 branky.  

Druhé utkání 

Během druhého střetnutí s Neratovicemi v časovém odstupu naše mužstvo vystřelilo 

celkem 22 střel, což je o jednu střelu méně než v prvním utkání. Naopak se zvýšila 

produktivita, protože jsme vstřelili celkem 6 branek. 

Třetí utkání 

Třetí utkání se odehrálo s nejdelším časovým odstupem a produktivita střelby 

byla značně vyšší, kdy bylo zaznamenáno celkem 37 střeleckých pokusů a 9 branek. 

Porovnání tří utkání 

Při porovnání všech tří kol s týmem Neratovice se během prvních dvou odehraných 

utkání nijak výrazně neprojevila produktivita střelby, kdy dokonce v druhém utkání 

bylo vysláno na branku soupeře o jednu střelu méně, ale s tím rozdílem, že se zvýšila 

efektivita proměněných šancí. Ve třetím utkání byl vidět značný růst střeleckých pokusů 

a zároveň se zvýšil počet vstřelených branek, ale ne nijak rapidně, aby došlo ke zvýšení 

efektivity proměněných šancí, naopak efektivita oproti druhému utkání klesla.  

Obrázek 24 - HC Buldoci Neratovice 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.3 SK Sršni Kutná Hora 

Hokejový tým kutná hora byl založen v roce 1932. V současné době tento tým tvoří 

všechny mládežnické kategorie až po muže, kteří se účastní Středočeské krajské ligy 

mužů (čtvrtá nejvyšší soutěž v ČR). Prioritou klubu je výchova mládeže a dobrá 

mládežnická základna (sksrsni.cz, 2018). 

První utkání 

S týmem z Kutné Hory naše mužstvo zvládlo v prvním utkání vystřelit 19 kotoučů 

na brankáře soupeře a vstřelit 5 branek.  

Druhé utkání  

Během druhého utkání jsme skórovali celkem 5, stejně jako v prvním utkání, 

ale v počtu střel jsme zvýšili produktivitu, když jsme vystřelili celkem 27 krát za celé 

utkání.  

Třetí utkání 

Ve třetím utkání opět s nejdelším časovým odstupem, narostl počet střel během 

utkání na 31 a počet vstřelených branek se zvýšil na 8. 

Porovnání tří utkání 

Když se podíváme a porovnáme tyto tři utkání, tak dojdeme k závěru, že v prvním 

utkání byla nízká produktivita střel, ale zato byla vyšší efektivita proměňování gólových 

šancí. V druhém utkání narostl počet střel, ale snížil se počet branek, z čehož vyplývá 

nižší efektivita střelby, zato ve třetím utkání vysoce narostl počet střel oproti prvnímu 

utkání a dokonce se zvýšil počet vstřelených branek. V celkovém součtu z těchto údajů 

vychází, že se v průběhu soutěže s tímto soupeřem zvyšovala produktivita střelby, 

ale efektivita se měnila jen minimálně.  
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Obrázek 25 - SK Sršni Kutná Hora 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3.4 HC Benátky nad Jizerou  

V podstatě soupeř, který je odjakživa tak trochu velkým rivalem, protože Benátky 

nad Jizerou se nachází jen kousek od Mladé Boleslavi. Klub Benátky nad Jizerou 

byl založen v roce 1934 místní skupinkou Sokola. V mládežnických kategoriích 

lze nalézt všechny mládežnické kategorie od přípravky až po juniory. Muži hrají 1. ligu 

(druhou nejvyšší v ČR) a fungují jako farmářský tým Liberce (hokejbenatky.cz, 2018).  

První utkání 

Hned první utkání bylo velmi vyrovnané a naše mužstvo vystřelilo 21 střel 

na soupeřovu branku. Dokázali jsme vstřelit 4 branky. 

Druhé utkání 

V druhém utkání jsme se v produktivitě ani nezhoršili ani nezlepšili a vystřelili 

jsme opět 21 střel, ale na rozdíl od prvního utkání se snížil počet využitých šancí pouze 

na 2 branky. 

Třetí utkání 

Třetí utkání bylo z pohledu produktivity střelby nejlepší, protože celkový počet střel 

byl 32 a počet vstřelených branek byl opět 4. 



56 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1. Utkání 2. Utkání 3. Utkání

21 21

32

4

2

4

HC Benátky nad Jizerou

POČET STŘEL

POČET BRANEK

Porovnání tří utkání  

Při pohledu na všechny tři utkání s Benátkami jsou vidět značné rozdíly a kolísavost 

v efektivitě proměněných šancí, protože v prvním a třetím utkání byl vstřelen stejný 

počet branek a u druhého utkání byl nejnižší. Jediný údaj, který byl kladný, 

je produktivita střelby, kdy první a druhé utkání bylo stejné z pohledu střel na branku 

soupeře a ve třetím utkání dokonce byl velký nárůst počtu střel.  

Obrázek 26 - HC Benátky nad Jizerou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3.5 HC Letci Letňany 

Dalším týmem je pražský tým Letňany, který patří mezi jedny z nejmladších klubů, 

protože byl založen v roce 2001. V klubu se nachází týmy od přípravky až po nejstarší 

mládežnické kategorie. Zároveň již druhý rok po založení klubu, zde působí mužský 

tým, který v současné době působí ve 2. lize (třetí nejvyšší v ČR), ve který je od sezóny 

2017/2018 (hcletci.cz, 2018). 

První utkání 

S prvním ze tří pražských týmů, se kterým jsme se střetli, byl tým Letňan 

a v prvním utkání naše mužstvo vyslalo na brankáře 16 střel a vstřelilo pouze 2 branky. 
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Druhé utkání 

Druhé utkání vypadalo o něco lépe, co se týče střelby a její efektivity, 

protože jsme vystřelili celkem 19 krát, a 5 krát jsme překonali brankáře. 

Třetí utkání 

V posledním utkání s tímto soupeřem náš tým vystřelil 16 kotoučů směrem 

na branku soupeře a vstřelil 5 branek.  

Porovnání tří utkání 

Při porovnání třech utkání s Letňany je možné vidět, že produktivita střelby 

se zvýšila pouze ve druhém utkání. Naopak se ve druhém a třetím utkání zvýšila 

efektivita zakončení, a celkově vyplývá ze statistik, že nejvyšší efektivita byla u třetího 

utkání, ale největší produktivita střelby byla ve druhém utkání.  

Obrázek 27 - HC Letci Letňany 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3.6 SC Kolín 

Mezi soupeři najdeme také tým Kolína, jehož historie sahá do roku 1932, kdy byl 

klub založen, a byly schváleny první stanovy klubu. V klubu můžeme nalézt všechny 

mládežnické kategorie od přípravky až po juniory. A-tým hraje třetí nejvyšší soutěž 

v České republice (sckolin.cz, 2018). 
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První utkání 

V případě prvního utkání s Kolínem naše mužstvo zvládlo vystřelit 23 střel 

na kolínskou branku a skórovalo pouze 2 krát. 

Druhé utkání 

Druhé utkání dopadlo o poznání lépe, když jsme vyslali 25 střel během utkání 

a počet branek vzrostl na 7. 

Třetí utkání 

V třetím utkání, kdy byl náš tým nejvíce produktivní ze všech tří utkání, tak dokázal 

celkem vystřelit na branku soupeře 27 krát a vstřelit 8 branek. 

Porovnání tří utkání 

Při pohledu na počet střel, tak sice minimálně, ale přeci vzrostla produktivita střelby 

od prvního utkání přes lepší bilanci v druhém utkání až po poslední utkání, 

kdy byl počet střel nejvyšší. Když se podíváme na počet vstřelených branek a po prvním 

utkání, kdy byla časová prodleva mezi druhým utkání, tak počet branek a efektivita 

velmi dobře vzrostla. Dokonce se ještě minimálně zvýšil počet branek v posledním 

utkání. 

Obrázek 28 - SC Kolín 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.7 HC Rytíři Vlašim 

HC Rytíři Vlašim patří mezi ty menší kluby, ale díky podpoře města v poslední 

době vznikl nový stadion a dochází k podpoře mládeže. Tento klub byl založen v roce 

1953 a v současné době jejich tým mužů působí ve čtvrté nejvyšší soutěži 

(hcvlasim.cz, 2018). 

První utkání 

V prvním střetnutí s mužstvem z Vlašimi naši mladší žáci vyprodukovali celkem 

27 střel a díky 8 vstřeleným brankám byla vysoká úspěšnost střelby. 

Druhé utkání 

Během druhého střetnutí s časovým odstupem od prvního se počet střel snížil 

na 22, ale dokázali jsme vstřelit 7 branek. 

Třetí utkání 

Ve třetím srovnání sil s Vlašimí jsme rapidně zvýšili produktivitu střelby a vystřelili 

celkem 49 krát na branku soupeře. Počet vstřelených branek se zastavil na čísle 11. 

Porovnání tří utkání 

Když začneme porovnávat střelbu proti týmu Vlašim, tak můžeme sledovat střídavou 

tendenci ve střelbě, protože ve druhém utkání se počet střel snížil oproti prvnímu, 

ale ve třetím opět vzrostl a počet střel v tomto utkání byl nevyšší s velkým rozdílem 

oproti prvnímu i druhému utkání. Paradoxně byla efektivita střelby nevyšší ve druhém 

utkání, protože na nízký počet střel padlo poměrně dost branek.  

Obrázek 29 - HC Rytíři Vlašim 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.8 HC Slavoj Zbraslav 

Dalším pražským týmem je HC Slavoj Zbraslav, který hraje na pražském stadionu 

Nikolajka. Tento klub byl založen už v roce 1913. Klub se zaměřuje hlavně na výchovu 

mládeže a působí zde cca 200 mladých hokejistů. Když se podíváme na přehled 

kategorií, můžeme najít všechny mládežnické kategorie od přípravky až po juniory. 

Muži hrají pražský přebor, tedy čtvrtou nejvyšší soutěž v ČR (hczbraslav.cz, 2018). 

První utkání 

Ihned v prvním utkání náš tým měl velikou převahu a na soupeře vyslal 41 střel 

a z toho dokázal skórovat 10 krát. 

Druhé utkání 

Druhé utkání bylo na počet střel ještě výraznější, když jsme vystřelili na soupeřova 

brankáře 48 střel. Naopak ubylo o jednu branku, takže jsme vsítili 9 krát.  

Třetí utkání 

Ve třetím utkání se opět počet střel snížil, a to na 45. Naopak jsme dokázali 

překonat brankáře 11 krát. 

Porovnání tří utkání 

Při porovnávání těchto tří utkání v časovém odstupu mezi nimi byl počet střel velmi 

vyrovnaný, ačkoli nejvíce střel bylo ve druhém utkání, ale naopak zde byla nejnižší 

efektivita proměněných šancí. V celkovém porovnání efektivity, byla nejvyšší ve třetím 

utkání. 

Obrázek 30 - HC Slavoj Zbraslav 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.3.8 HC Junior Mělník 

Následujícím soupeřem, se kterým se náš tým potkával v průběhu sezóny, 

je HC Junior Mělník, který byl založen až v roce 1999, proto patří mezi mladší kluby 

(cs.wikipedia.org, 2018).  

Klub se výhradně věnuje mládeži, kde jsou kategorie přípravka, čtvrtá třída, mladší 

a starší žáci, dorost a junioři. Dále zde působí tým mužů, kteří hrají ve Středočeské 

krajské lize, tedy ve čtvrté nejvyšší v ČR (hcjuniormelnik.cz, 2018). 

První utkání 

Během prvního utkání byla produktivita střelby nízká, a vyprodukovali jsme pouze 

18 střel, z čehož jsme dokázali vstřelit branku pouze 2 krát.  

Druhé utkání 

Již ve druhém utkání to bylo o poznání lepší, když naše mužstvo vystřelilo 

na soupeřovu branku 21 střel a vstřelilo 7 branek. 

Třetí utkání 

Ve třetím utkání náš vystřelil nejvíce střel na brankáře soupeře, a to celkem 41 střel. 

Při této střelecké produktivitě vstřelil 9 branek. 

Porovnání tří utkání 

Při pohledu na první a poslední utkání je vidět velký rozdíl v produktivitě 

i v efektivitě střelby. Ve své podstatě se střelecká potence zvyšovala utkání od utkání 

až ve třetím střetnutí, kdy byl nejdelší časový odstup, tak je vidět nejvýznamnější nárůst 

střelby i vstřelených branek. Viz. grafické znázornění níže, kde můžete vidět růst počtu 

střel u jednotlivých utkání.  
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Obrázek 31 - HC Junior Mělník 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3.10 HC Poděbrady 

Předposlední klub, se kterým jsme měli možnost hrát po celou sezónu, celkem opět 

třikrát během soutěže byl založen v roce 1950 (cs.wikipedia.org, 2018). 

V klubu najdeme mezi kategoriemi už ty nejmladší, jako je přípravka až čtvrtá třída. 

Dále jsou v klubu mladší a starší žáci a ty nejstarší mládežnické kategorie, dorost 

a junioři. V klubu samozřejmě působí tým mužů, kteří hrají od sezóny 2010/2011 

ve Středočeské krajské lize až do současnosti s výjimkou jedné sezóny, kdy spadli 

o soutěž níže (hcpdy.cz, 2018). 

První utkání 

V prvním utkání jsme vystřelili na ledě soupeře 39 střel a vstřelili jsme 9 branek, 

což je poměrně dobrá produktivita a efektivita ihned na začátek sezóny.  

Druhé utkání 

V průběhu druhého utkání došlo k malému zhoršení v efektivitě, protože náš tým 

vystřelil na branku sice stejný počet střel jako v prvním utkání, tedy 39, ale dokázal 

skórovat 8 krát. 
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Třetí utkání 

Během třetího utkání můžeme sledovat zlepšení na 43 střel a zároveň vyšší počet 

vstřelených branek na 10. 

Porovnání tří utkání 

Při pohledu na graf, je zřejmé, že se opět projevilo největší zlepšení ve třetím utkání, 

kde byl největší časový odstup. Zároveň, ale můžeme sledovat mírné zhoršení 

v efektivitě ve druhém utkání oproti tomu prvnímu, kdy byl na branku vystřelen stejný 

počet střel, ale vstřeleno o jednu branku méně, což bych nepovažovat za závažné 

zhoršení. 

Obrázek 32 - HC Poděbrady 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3.11 HC Hvězda Praha 

Posledním soupeřem a zároveň třetím Pražským klubem je tým HC Hvězda Praha, 

který má velmi kvalitní mládežnickou základnu. Klub byl založen v roce 1969 a od roku 

1983 hrají na svém zimním stadionu Hvězda. V mládežnických kategoriích nalezneme 

všechny možné kategorie od těch nejmladších až po juniory. Zároveň zde působí tým 

mužů, který hraje v Pražském přeboru (čtvrtá nejvyšší soutěž v ČR), kde má dokonce 

dvě mužstva, a to své áčko a béčko (hokejhvezda.cz, 2018).  
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První utkání 

V prvním utkání byla střelecká bilance velmi nízká, kdy náš tým vystřelil na branku 

soupeře pouze 15 krát a vstřelil 2 branky.  

Druhé utkání 

V průběhu druhého utkání došlo ke zlepšení a počet střel se vyšplhal na celkových 

18. Počet branek také vzrostl, a to na 4. 

Třetí utkání 

V posledním ligovém utkání mužstvo vystřelilo 21 krát na soupeřova brankáře 

a dokázalo vstřelit 6 branek. 

Porovnání tří utkání 

I když šlo o jednoho z nejtěžších soupeřů během celé sezóny v této kategorii 

a skupině, tak náš tým dokázal během tří utkání v časových odstupech docílit jistého 

zlepšení v produktivitě a hlavně v efektivitě v zakončení, která rostla každým utkáním. 

Obrázek 33 - HC Hvězda Praha 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.4   Porovnání statistik v jednotlivých třetinách 

Nyní budu pozorovat a vyhodnocovat v jakých částech utkání byl sledovaný tým 

nejproduktivnější a nejefektivnější při střelbě.  
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6.4.1 První třetiny  

Po sečtení střel ve všech prvních třetinách, tedy ve 33 utkáních, jsem došel k závěru, 

že náš tým vystřelil na branku celkem 363 krát a vstřelil 68 branek. 

6.4.2 Druhé třetiny 

Během všech druhých třetin sledovaný tým celkem vystřelil 310 krát na branku 

soupeřů, při čemž dokázal skórovat 73 krát. 

6.4.3 Třetí třetiny 

V posledních třetinách utkání jsme vystřelili na brankáře soupeře 271 střel a vstřelili 

jsme 70 branek. 

6.5   Porovnání jednotlivých třetin 

Při pohledu na jednotlivé třetiny je jasně vidět, že tým byl nejaktivnější ve střelbě 

v prvních třetinách a aktivita postupně klesala, takže ve třetích třetinách byla nejnižší. 

Naopak při porovnání vstřelených branek, můžeme sledovat, že tým byl nejefektivnější 

v zakončení ve třetích třetinách. 

Obrázek 34 - Porovnání třetin 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 
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7 Výsledky a diskuze 

V závěrečném vyhodnocení bych rád podotkl, že jsem vysledoval značný nárůst 

efektivity v zakončení, až na pár výjimek, kdy se výsledky lehce odchýlily od ostatních. 

Toto, ale nepovažuji za závažné, protože odchýlení bylo opravdu minimální a v 

ostatních případech došlo ke značnému nárůstu střeleckých pokusů a zároveň ke 

zvýšení proměněných šancí v branky. V poslední řadě bych rád pro zajímavost podotkl, 

že jsem vypozoroval nejvyšší počet střeleckých pokusů v prvních třetinách, ale nejvyšší 

efektivita proměněných šancí byla až ve třetích třetinách.  

Z těchto výsledků hodnotím výzkum jako úspěšný a cvičení řadím k těm, 

která mají dobré předpoklady v rozvoji střeleckých dovedností. Dle mého názoru 

je v České republice málo času věnováno střelbě, kdy trenéři sledují průběh cvičení 

při trénincích, ale minimálně sledují, jak jejich svěřenci zakončují akce, 

což je nejdůležitější část cvičení, která značně ovlivňuje utkání. Proto bych byl rád, 

kdyby cvičení byla využívána díky tomu, že je jejich přínos ověřený v celoročním 

sledování a nárůst produktivity a efektivity byl ve sledovaném celku pozitivní. Toto 

sledování řadím mezi zdařilé a prospěšné pro další práci v problematice střelby 

v ledním hokeji.  
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Závěr 

Na závěr své diplomové práce bych rád shrnul své poznatky a vyhodnocení 

sledovaného souboru k problematice, které jsem se v celé práci věnoval. 

Mezi hlavní cíle diplomové práce patřilo srovnání těch nejdůležitějších 

teoretických informací o střelbě v ledním hokeji. Právě střelbu považuji 

za nejdůležitější část herních činností jednotlivce, protože z velké části tato činnost 

ovlivňuje celé utkání. Proto jsem celou kapitolu věnoval teorii o střelbě, na kterou jsem 

navázal tím, co střelbě předchází a ovlivňuje jí. Poté jsem se zaměřil na jednotlivé typy 

střelby, které jsem podrobně rozepsal a popsal. V další kapitole jsem se věnoval 

již metodice nácviku střelby a uspořádaným podrobným postupům při těchto nácvicích. 

Následující kapitolu jsem věnoval hokejovým holím, které jsou velmi podstatné 

pro střelbu a z velké části ovlivňují tvrdost, přesnost a rychlost střely. U hokejových 

holí jsem se věnoval materiálům, ze kterých jsou vyráběny, flexům u těchto holí 

a obecným charakteristikám, jako jsou záhyby, strana zahnutí, atd. U všech těchto 

teoretických východisek jsem vycházel z odborných literatur, jak od českých, 

tak od zahraničních autorů, k čemuž jsem přidal několik odborných článků 

a elektronických zdrojů. Ze všech těchto poznatků jsem vycházel při vytváření cvičení 

pro rozvoj střelby. 

V praktické části jsem nejprve sestavil cvičení zaměřená pouze na rozvoj 

střelby, konkrétně jich bylo deset. Z těchto cvičení jsem vytvořil dvě tréninkové 

jednotky, ve kterých jsem použil v každé pět z těchto cvičení. Nácvik byl zvolen 

s ohledem přenesení naučených činností do hry, tedy aby všechna cvičení 

byla charakteru herních situací. Tato cvičení a tréninkové jednotky byly použity 

u kategorie mladších žáků, ale to neznamená, že mají sloužit jen jim. Zároveň 

jsou použitelná u všech mládežnických kategorií, až po ty nejstarší. Jelikož vidím stále 

velké nedostatky v této činnosti, tak jsem se zaměřil spíše na méně cvičení a jednodušší, 

ve kterých je velký počet opakování daných situací. Tímto způsobem bych rád docílil 

zautomatizování a přenesení činnosti do hry.  

V poslední kapitole praktické části jsem porovnal statistiky z průběhu celé 

sezóny, ve které jsem využil celoroční pravidelné zařazení dvou tréninkových jednotek 

z vytvořených cvičení. Tato cvičení jsem zařazoval v před závodním a následně 

i v soutěžním období. V průběhu závodního období jsem sbíral statistiky ze soutěžních 
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utkání, kterých bylo celkem 33, kdy v tabulce bylo 12 týmu včetně toho mého 

sledovaného. S každým mužstvem jsme sehráli tři utkání v průběhu jedné sezóny. 

Z těchto statistik jsem vytvořil porovnání ve třech časových odstupech a poté jsem 

vyvodil výsledky, zda docházelo k růstu, stagnaci nebo poklesu v produktivitě 

a efektivitě zakončení. Tyto výsledky jsem porovnával pomocí grafů. Jelikož jsem došel 

k závěru, že cvičení měla pozitivní vliv na střelbu v průběhu sezóny, tak věřím, 

že má práce bude použitelná i pro ostatní trenéry, kterým muže sloužit jako možnost 

tréninkových jednotek při rozvoji střelby a její problematiky. 
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